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PSDB NO PODER: DÉCADA NEOLIBERAL FOI UM DESASTRE
PARA OS BANCÁRIOS
Para a Confederação Nacional dos Trabalhadores no Ramo Financeiro (Contraf), as
políticas neoliberais da década de 1990, dos
governos de Collor e dos tucanos, foram desastrosas para os bancários.
Em 1990, havia 732.217 bancários no Brasil. Quando FHC deixou o poder, em 2002,
havia apenas 398.098. A categoria foi dizimada quase à metade e submetida a um processo crescente de terceirizações e precarização do trabalho. Somente no BB e na Caixa
foram fechados 64 mil postos de trabalho.
Os bancários também tiveram brutal achatamento salarial, principalmente nos bancos
públicos. Nos oito anos do governo FHC, a
inflação acumulada medida pelo INPC foi
de 104,69%. Os bancários dos bancos privados tiveram no período 95,41% de reajuste
salarial. No BB, a reposição foi de apenas
36,15% e na Caixa, de míseros 28,26%. Ne-

nhum aumento real.
Ao contrário, nos últimos governos a
situação melhorou para os bancários.
A categoria voltou a crescer a partir de
2003 e hoje contempla mais de 511 mil
trabalhadores. Além disso, os bancários
de bancos públicos e privados vêm conquistando aumentos reais consecutivos
nos últimos 11 anos, acumulando ganho
acima da inflação de 20,7% nos salários e
de 42,1% nos pisos. (Contraf)

Bancários consciente: Luta, conquista e comemora!!!
A noite da próxima quinta-feira (23)
promete ser de muita festa e alegria. Isso
porque toda a comunidade bancária de Itabuna e região irão comemorar as conquistas obtidas pela Campanha Salarial 2014.
“Agora é hora de confraternização. Hora
de celebrar e lembrar que toda conquista é
precedida de muita determinação e de mui-

ta luta”, afirmou Jorge Barbosa, presidente
do Sindicato.
A Confraternização da Campanha Salarial
2014 será realizada no espaço Maison Marie, na quinta-feira (23), a partir das 19h30.
A banda Pastilhas Coloridas e o DJ Nadinho
serão as atrações musicais que prometem
agitar a nossa festa. Você não pode perder!!!

1ª Corrida e Caminhada dos
Bancários
Com o objetivo de chamar
atenção para os problemas relativos ao meio ambiente, especialmente a degradação do nosso
Rio Cachoeira e a necessidade
de revitalizar a sua bacia, o Sindicato dos Bancários de Itabuna
e Região promove a 1ª Corrida
e Caminhada “Salve o Rio Cachoeira”, com o percurso às margens do vital curso d’água.
Este projeto reafirma a crescente popularidade desta modalidade esportiva em todo país. Uma
prática saudável e inclusiva,
abrangente a todos os segmentos
sociais.
A Caminhada e Corrida dos
Bancários será realizada no dia
23 de novembro, a partir das 8h
com largada da Praça Rio Cachoeira. Não percam!!!

Confraternização da Campanha Salarial 2014
Local: Maison Marie
Data: 23 de Outubro
Horário: A partir das 19h30

Bancario consciente: Luta, conquista e comemora!!!
´

Banda Pastilhas Coloridas
&
Dj Nadinho
~

Voce^ nao pode perder!!!

Fonte: O Bancário

Reclamações, dúvidas e
elogios enviem para o email:
imprensa@bancariositabuna.
com Aguardamos sua opinião!
P L A N T O N I S T A S DE HOJE
Manhã: Amaury
Tarde: Lívia

Caminhada e corrida dos bancários dia 23.11. Não percam!
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Reflexao Classista
Armínio reafirma: “Vamos reduzir os empréstimos dos bancos públicos”
Ao ser questionado sobre como seria o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social de
Aécio, Armínio respondeu aos jornalistas do jornal O Globo: “Não vamos acabar com o BNDES,
que é um instrumento importante”. Mas, entretanto, antecipou o desejo de reduzir o tamanho da
instituição e reduzir o volume de empréstimos para empresas públicas e privadas.
“Hoje, não há meta para o tamanho do banco, mas, com critério, sem emprestar para Petrobras e
grandes empresas que têm acesso a crédito privado, volume de desembolsos deve diminuir aos poucos”, afirmou Armínio.
Na mesma entrevista, ele afirmou que pretende trazer a inflação para o centro da meta de 4,5% “em
dois ou três anos” e disse que o instrumento não será “só juros”. Uma das principais críticas a Armínio diz respeito ao fato de ter elevado a taxa de juros para 45% ao ano, quando assumiu o Banco
Central, e não ter cumprido a meta de inflação em dois anos de sua gestão - no primeiro com 7% e
no segundo com 12%. O economista afirma que a inflação cairá, também, com um choque de confiança, elevando investimentos e a oferta de produtos na economia brasileira.

Anteriormente, em palestras e para a imprensa, o economista, que já havia dito que a valorização do
salário mínimo “atrapalha”, diz que, em sua gestão, do BNDES, Banco do Brasil e Caixa não deverá
“sobrar muito”. Na ocasião, Armínio afirmou que o modelo brasileiro – formado por “três grandes
bancos públicos em atuação”, BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal –, “não é um
modelo favorável ao crescimento, ao desenvolvimento” do país.
Posição da presidenta
Sobre o assunto, a presidenta Dilma Rousseff criticou o que considera uma “temeridade” a redução do papel dos bancos públicos. Para Dilma, esta possibilidade é “um pleito absurdo”.Segundo
a presidente, o BNDES está em terceiro lugar no mundo em financiamento público, com US$ 368
bilhões em ativos. Ela disse que a instituição dá lucro e está atrás apenas dos bancos da China e da
Alemanha. “O BNDES tem taxa de inadimplência de 0,06%. No primeiro semestre de 2014, deu
um lucro de R$ 5,5 bilhões. O BNDES é um banco de grande porte. É uma leviandade tratá-lo como
vem sendo tratado nesta campanha.”
A candidata destacou a importância dos bancos públicos, principalmente no financiamento de programas sociais, como o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, para programas educacionais e
projetos de infraestrutura.
“[São importantes] Porque a preço de mercado você não consegue garantir muitas oportunidades.
O exemplo que eu sempre dou é de alguém que for comprar a casa própria ganhando até R$ 1,6
mil. Até R$ 1,6 mil a pessoa só pode comprometer 5% da renda. Significa que a pessoa pode fazer
[financiamento graças aos bancos públicos], pode realizar o sonho da casa própria”, declarou.
Matéria publicada no site vermelho.org
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